
16.04.2021 Wniosek

1/3

Edycja wniosku nr 906195
1. Wniosek o umorzenie subwencji dla MIKRO w ramach rządowego programu "Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm 1.0"

Wniosek dotyczy umorzenia Subwencji Finansowej TF 1.0 PFR. Szczegółowe warunki umorzenia subwencji znajdują Państwo w regulaminie programu, który znajduje się na stronie:
https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp 

Zapoznałem się z wzorem Oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej i akceptuję jego treść oraz
przyjmuję do wiadomości że pola w par. 1, 2, 3 i 4 Oświadczenia zostaną wypełnione danymi zgodnie z
treścią odpowiednich pól wypełnionego przeze mnie wniosku

Opis statusu

Numer Umowy Subwencji Finansowej

Data Umowy Subwencji Finansowej

Suma kwot przyznanych w ramach wszystkich decyzji dotyczących Umowy Subwencji Finansowej

Saldo Subwencji Finansowej - Suma kwot przyznanych w ramach wszystkich decyzji dotyczących Umowy
Subwencji Finansowej, pomniejszona o dokonane zwroty, przed udostępnieniem Beneficjentowi tego
formularza

Oświadczenie o rozliczeniu Subwencji Finansowej może zostać złożone nie wcześniej niż pierwszego dnia po
upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej, przy czym pierwszy dzień po upływie
12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej jest uwzględniany przy obliczaniu terminu na
złożenie Oświadczenia o rozliczeniu Subwencji Finansowej

Oświadczenie o rozliczeniu Subwencji Finansowej może zostać złożone nie później niż w terminie 10 Dni
Roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej, przy czym pierwszy
dzień po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty Subwencji Finansowej jest uwzględniany przy
obliczaniu terminu na złożenie Oświadczenia o rozliczeniu Subwencji Finansowej

2. Dane Firmy
Numer NIP

Numer REGON

Numer KRS (jeśli dotyczy)

Nazwa firmy

Adres korespondencyjny Beneficjenta - ulica, nr domu, nr lokalu

Adres korespondencyjny Beneficjenta - kod pocztowy, miejscowość

Adres korespondencyjny Beneficjenta - dodatkowe informacje

Adres email: Na potrzeby kontaktów z PFR, Beneficjent wskazuje następujący adres poczty elektronicznej
Beneficjenta.

Telefon kontaktowy: Na potrzeby kontaktów z PFR, Beneficjent wskazuje następujący numer telefonu
kontaktowego Beneficjenta. Numer telefonu w formacie +48XXXXXXXXX

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp
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3. Oświadczenia
Oświadczenie - uprawnienie do reprezentacji Beneficjenta: Osoba działająca w imieniu Beneficjenta
oświadcza, że jest uprawniona do reprezentacji Beneficjenta, w tym do złożenia Oświadczenia o Rozliczeniu
Subwencji Finansowej, oraz dokonywania wszelkich innych czynności związanych z wykonaniem Umowy: 
Samodzielna reprezentacja: (i) w związku z pełnieniem odpowiedniej funkcji, z której wynika uprawnienie do
samodzielnej reprezentacji (np.: członek zarządu uprawniony do jednoosobowej reprezentacji) albo w
związku z charakterem formy w jakiej Beneficjent wykonuje działalność gospodarczą (Umowę podpisuje
osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) 
Pełnomocnictwo: (ii) w związku z posiadanym przez tę osobę pełnomocnictwem do samodzielnej
reprezentacji udzielonym przez Beneficjenta.

---Wybierz

Oświadczenie - odpowiedzialność karna: Osoba działająca w imieniu Beneficjenta potwierdza, że wszystkie
przedstawione informacje oraz złożone oświadczenia są zgodne z prawdą i jest świadoma odpowiedzialności
karnej za przedstawianie fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń

Oświadczenie - wydatkowanie Subwencji Finansowej zgodnie z warunkami Umowy: Beneficjent oświadcza,
że Subwencja Finansowa została wydatkowana wyłącznie na cele wskazane w § 7 ust. 1 lit. b) i c) Umowy
Subwencji Finansowej

Oświadczenie - firma nie jest w upadłości, likwidacji, restrukturyzacji, Beneficjent oświadcza, że: 
(i) na dzień złożenia Oświadczenia prowadzi działalność gospodarczą, tj. działalność nie została zawieszona
ani wykreślona z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego 
(ii) na dzień złożenia Oświadczenia nie otworzył likwidacji na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych 
(iii) na dzień złożenia Oświadczenia nie zostało w stosunku do niego otwarte postępowanie upadłościowe na
podstawie ustawy Prawo Upadłościowe oraz według najlepszej wiedzy Przedsiębiorca nie istnieją przesłanki
do złożenia wniosku w przedmiocie ogłoszenia jego upadłości 
(iv) na dzień złożenia Oświadczenia nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie
Prawa Restrukturyzacyjnego oraz według najlepszej wiedzy Przedsiębiorcy nie istnieją przesłanki do
złożenia wniosku w przedmiocie rozpoczęcia postępowania restukturyzacyjnego Przedsiębiorstwa 
(v) prowadził działalność gospodarczą nieprzerwanie w okresie od dnia przyznania Subwencji Finansowej,
do dnia złożenia Oświadczenia

4. Firmy powiązane
Oświadczenie - firma uległa przekształceniu, Beneficjent oświadcza, że w celu wyliczenia umorzenia
Subwencji Finansowej we właściwej wysokości zachodzi konieczność uwzględnienia danych finansowych
lub danych dotyczących zatrudnienia innych podmiotów, z uwagi na to, że Beneficjent uległ przekształceniu
w okresie mającym wpływ na wyliczenie wartości umorzenia (tj. pomiędzy dniem uzyskania Subwencji
Finansowej a dniem złożenia Oświadczenia)

Oświadczenie - przedsiębiorstwo wielooddziałowe, Beneficjent oświadcza, że w celu wyliczenia umorzenia
Subwencji Finansowej we właściwej wysokości zachodzi konieczność uwzględnienia danych finansowych
lub danych dotyczących zatrudnienia innych podmiotów, z uwagi na to, że Beneficjent działa w strukturze
wieloodziałowej (posiada oddziały, które działają pod odrębnym NIP)
Pierwszy numer NIP

Pierwszy numer REGON

Drugi numer NIP - jeśli dotyczy

Drugi numer REGON - jeśli dotyczy

Trzeci numer NIP - jeśli dotyczy

Trzeci numer REGON - jeśli dotyczy

5. Dane do dodatkowego umorzenia
Beneficjent oświadcza, że średnia liczba Pracowników przez okres pełnych 12 miesięcy kalendarzowych od
końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę zawarcia Umowy Subwencji Finansowej wyniosła

Beneficjent oświadcza, że liczba zatrudnianych Pracowników na dzień końca miesiąca poprzedzającego datę
zawarcia Umowy Subwencji Finansowej wyniosła

Skala redukcji zatrudnienia wyrażona jest w ujęciu procentowym i odpowiada spadkowi zatrudnienia
pomiędzy wartością zatrudnienia wynikającą z okresu wskazanego w § 3 ust. 1 Oświadczenia, a wartością
zatrudnienia na datę/daty wskazane w § 3 ust. 2 Oświadczenia.

6. Dane do dodatkowego umorzenia

---Wybierz

---Wybierz

---Wybierz

---Wybierz

---Wybierz
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Beneficjent oświadcza, że na dzień złożenia Oświadczenia prowadził działalność gospodarczą w ramach
następującego kodu PKD - proszę wprowadzić PKD w formacie XX.XX.X

Beneficjent oświadcza, że na dzień 31 grudnia 2019 roku, prowadził działalność gospodarczą w ramach
kodów PKD kwalifikujących Przedsiębiorcę do dodatkowego umorzenia Subwencji Finansowej, wskazanych
w Regulaminie

Beneficjent oświadcza, że spadek Przychodów podany został dla okresu trwającego: 
od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 kwietnia 2019 r. do 31
grudnia 2019 r. lub  
od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu trwającego od 1 października 2019 r.
do 31 grudnia 2019 r.

Beneficjent oświadcza, że wysokość jego przychodów ze sprzedaży wyniosła we wskazanym wcześniej
okresie 2020 roku

Beneficjent oświadcza, że wysokość jego przychodów ze sprzedaży wyniosła we wskazanym wcześniej
okresie 2019 roku

Spadek przychodów ze sprzedaży wynikający z oświadczonych wartości przychodów ze sprzedaży wynosi

Oświadczenie - brak naruszenia nakazów i zakazów w związku z COVID-19, Beneficjent oświadcza, że nie
naruszył, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, ograniczeń, nakazów i zakazów ustanowionych
w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1 - 6 i 8 - 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845)

7. Kwota umorzenia
Kwota Subwencji Finansowej zwolnionej z obowiązku zwrotu, która została wyliczona na podstawie
przedstawionych danych i oświadczeń

Beneficjent oświadcza, że wnioskuje o zwolnienie z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej w kwocie nie
większej niż

8. Pełnomocnik
Imię Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby umocowanej do samodzielnej
reprezentacji Przedsiębiorcy i autoryzującego ten wniosek

Nazwisko Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby umocowanej do samodzielnej
reprezentacji Przedsiębiorcy i autoryzującego ten wniosek

Określenie typu numeru identyfikacyjnego Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta lub osoby
umocowanej do samodzielnej reprezentacji Przedsiębiorcy i autoryzującego ten wniosek

Numer identyfikujący tożsamość Pełnomocnika działającego w imieniu Beneficjenta, lub osoby umocowanej
do samodzielnej reprezentacji Przedsiębiorcy i autoryzującego ten wniosek

Data wniosku: 2021-04-16

Zleceniodawca:

 Zapisz  Zamknij  Drukuj 

---Wybierz

---Wybierz

---Wybierz

---Wybierz


	Obraz2_af_image: 


